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Nya medlemmar 

Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Bo Schmidt Meissner, 3A – lgh 742 
Patricia Johansson, 3B – lgh 672  
Gabriella Westholm, 3C – lgh 522 
Cecilia Albin, 3D – lgh 451 
Patrick Nilsson, 3D – lgh 451 (tillträde 22/1, 2019) 
 
Extra stämmor 

Extra stämmor hölls den 24 oktober (18 röstberät-
tigade) och 14 november (22 röstberättigade) i 
gemensamhetslokalen gällande den hänskjutna 
frågan om nya stadgar. Stadgarna blev godkända 
vid bägge stämmorna.  
För närvarande ligger stadgarna för registrering 
hos Boverket. 
 
Återvinningsrummet 

I samband med julen så är det extra viktigt att 
förpackningar/kartong viks ihop ordentligt för att 
inte ta onödigt stor plats i kärlen.  
Var noga med att lägga soporna i rätt kärl. 
Det får inte läggas några matrester i den sopsäck 
som finns i återvinningsrummet. Matavfall skall 
läggas i matavfallspåsar som läggs i kärlen för 
matavfall. 
När det är dags för julgransplundring så kan gra-
narna ställas vid cykelstället utanför återvinnings-
rummet. Vaktmästaren kommer att forsla bort 
granarna samtidigt som granen på gården tas bort.  

Tvättider 

På Öppet Hus framfördes det ett önskemål om att 
när man är klar i förtid med sitt tvättpass så skall 
man avboka tvättiden. På det sättet kan nästa som 
bokat tvättid se att tvättstugan blivit ledig.  
Om man är intresserad av en redan bokad tvättid 
så kan man ställa sig i kö genom att välja den 
redan bokade tiden. När tiden blir ledig så får man 
ett meddelande om att tiden blivit ledig. 
 
Felanmälan till HSB 

Det har framförts till styrelsen att när man gjort 
en felanmälan, som kan vara viktig att få åtgärda, 
så kan det ta lång tid även om man ringt och på-
mint att vaktmästaren skall höra av sig.  
Styrelsen har stämt av med HSB-vaktmästaren att 
när han ser att det kommit in en påminnelse så 
skall han direkt ta kontakt med den som gjort 
felanmälan. Påminnelse skall bara användas då 
det är absolut nödvändigt. I vanliga fall så tar 
vaktmästaren hand om ärendena så fort som möj-
ligt. 
 
Slaghammare/borrmaskin till utlåning 

Om ni behöver borra i er lägenhet så kan ni låna 
en slaghammare/borrmaskin genom att kontakta 
någon av de ordinarie ledamöterna i styrelsen.  
Borrmaskinen får lånas i max 2 dagar. 
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Påminnelse av den gångna hösten 

Cecilia Thavenius har tagit en höstbild från sin balkong i början av oktober 2018. 
 

 
 

Årets julgran 

 
 

STYRELSEN ÖNSKAR 
GOD JUL 

OCH 
GOTT NYTT ÅR! 

Lennart, Anne, Paul, Simon, Mirtha, Olle och Adam 


